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SLAUGYTOJŲ KONFERENCIJA 
 

Gerbiami slaugytojai, maloniai kviečiame jus dalyvauti profesinės kvalifikacijos tobulinimo 

konferencijoje 

 

MOKSLO TAIKOMAISIAIS TYRIMAIS PAGRĮSTA SLAUGOS PRAKTIKA 
Konferencija vyks 

2021-11-25 

Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto aktų salėje 

(M. K. Čiurlionio 16A, Šiauliai) 
Konferencijos programa 

12:00–12:30 Dalyvių registracija 

12:30–12:40 
Slaugytojų atstovavimas ir Lietuvos slaugos specialistų organizacijos veiklos aktualijos. 

Šiaulių skyriaus direktorė Ieva Rimkuvienė 

12:40–13:00 

Slaugytojų kompetencijos ir patirtys dokumentuojant slaugą po intraveninės trombolizės. 

Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto lektorė Aleksandra Sakalauskienė, 

Bendrosios praktikos slaugos studijų programos absolventė Milda Gudavičienė 

13:00–13:20 
Pacientų, hospitalizuotų reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje, skausmo 

vertinimo problemos. Šiaulių valstybinės kolegijos Bendrosios praktikos slaugos studijų 

programos absolventė Eglė Razumaitė, darbo vadovė lekt. Emilija Tamašauskienė 

13:20–13:40 
Slaugytojų vaidmuo užtikrinant hospitalizuotų pacientų saugą. Šiaulių valstybinės 

kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto asistentė Indrė Šidlauskienė 

13:40–14:00 
Pacientų, sergančių demencija, slaugos problemų analizė slaugytojų ir artimųjų požiūriu. 

Šiaulių valstybinės kolegijos Bendrosios praktikos slaugos studijų programos absolventė Rima 

Budginienė, darbo vadovė lekt. Vilija Vaikasienė 

14:00–14:20 
Stacionare teikiamų slaugos paslaugų vertinimas pacientų požiūriu. Šiaulių valstybinės 

kolegijos Bendrosios praktikos slaugos studijų programos absolventė Inga Laurinavičiūtė, 

darbo vadovė lekt. Emilija Tamašauskienė 

14:20–14:40 
Tarpdisciplininės specialistų komandos veiklos reikšmė asmenų, įgijusių judėjimo negalią, 

prisitaikymui prie vidinių ir aplinkos pokyčių. Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos 

priežiūros fakulteto asistentė Karolina Matelionytė 

14:40–15:00 
Pacientų, kuriems diagnozuotas metabolinis sindromas, sveikatos elgsena. Šiaulių 

valstybinės kolegijos Bendrosios praktikos slaugos studijų programos absolventė Auksė 

Laurutytė, darbo vadovė lekt. Emilija Tamašauskienė 

15:00–15:20 
Bendrosios praktikos slaugytojų patiriamo streso įtaka lėtinio nuovargio atsiradimui. 

Šiaulių valstybinės kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto asistentė Indrė Šidlauskienė 

15:20–15:40 
II tipo cukrinio diabeto komplikacijų prevencija slaugytojų ir pacientų požiūriu. Šiaulių 

valstybinės kolegijos Bendrosios praktikos slaugos studijų programos absolventė Deimantė 

Urbonaitė, darbo vadovė lekt. Vilija Vaikasienė 

15:40–16:00 
Diskusijos. Slaugytojų vaidmuo gerinant gyventojų sveikatą. Moderatorė – Šiaulių skyriaus 

direktorė Ieva Rimkuvienė 

16:30  Konferencijos apibendrinimas Šiaulių skyriaus direktorė Ieva Rimkuvienė 

 

Konferencijos trukmė – 6 val.  

Bus išduodami kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai  

Konferencija skirta visų specializacijų slaugytojams, akušeriams, laboratorinės diagnostikos specialistams 

 

 

                                                                                                 Daugiau informacijos: Ieva Rimkuvienė, tel. 8 616 14 290 

                                                                                                 Galima registruotis iš anksto 

 


